Szigetszentmárton Község Önkormányzati Képviselő-testület 7/1997. (IX.16.)
Önkormányzati sz. rendelete a Szigetszentmártoni Környezetvédelmi Alap
létrehozásáról
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település környezeti
állapotának helyzetét ismerve - lehetőségeinek figyelembevételével - az itt élő lakosok, a
környezeti és természeti értékek, a környezet minőségének megóvása érdekében a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. §. (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
Az Önkormányzat a feladat-és hatáskörébe tartozó helyi környezet-és természetvédelmi
kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alapot hoz létre.
2. §
A Környezetvédelmi Alap rendeltetése, hogy fedezetet biztosítson:
- a település környezetminőségének javításához, az emberhez méltó, egészséges és esztétikus
környezeti állapot megteremtéséhez,
- a környezeti ártalmak és károsítások pontos feltárásához, megelőzéséhez, mérsékléséhez és
felszámolásához,
- környezetkímélő technológiák és tevékenységek támogatásához,
- természeti értékek megóvásához, fenntartásához és fejlesztéséhez,
- zöldfelületek védelméhez és fejlesztéséhez,
- környezet és természetvédelmi tudatformáláshoz, ismeretterjesztéshez, oktatáshoz,
neveléshez.
3. §
(1) A Környezetvédelmi Alap bevételei
1. A területi környezetvédelmi hatóság (Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi
Felügyelőség)
által a településen kiszabott bírságok összegének 30 %-a,
2. Az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege,
3. A környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,
4. Az Önkormányzat költségvetésének környezetvédelmi célokra, az Alap támogatására
elkülönített összege,

-25. A fakivágások során az Önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzbeni
megváltott összege,
6. A környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások,
7. Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek,
8. A szomszédos területekről érkező, a környezet igénybevételével, terhelésével,
szennyezésével érintve az Önkormányzat által - az (1) bekezdés 1, 2. és 3. pontja szerinti
bevétellel rendelkezni jogosult települési önkormányzatnál - kezdeményezett, a
környezetszennyezés hatásterületén lévő önkormányzatok közötti, a szennyezés arányában
megosztott bevétel.
(Ha a megosztás kérdésében, illetőleg mértékében az érintett önkormányzatok között nem
jön létre egyezség, a kezdeményező önkormányzat a Pest Megyei Bírósághoz keresetet
nyújthat be.)
4. §
A Környezetvédelmi Alap felhasználása
(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a település környezetvédelmi problémáinak
megoldására és természetvédelmi céljainak megvalósítására lehet felhasználni, az alábbi
szakterületeken:
a) a levegő tisztaságának védelme (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, adatbázis létesítése)
b) felszíni és felszín alatti vizek védelme
c) zaj-és rezgésvédelem
d) védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása és rekonstrukciója
e) hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás
f) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterületgazdálkodás, erdők védelme, allergén
növények elleni védekezés
g) környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok
szervezése, szakmai programokon való részvétel
h) környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer
működtetése, fejlesztése.
(2) Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység.
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-35. §
(1) A Környezetvédelmi Alapról a képviselő-testület évente a költségvetés elfogadásával
egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet 3. §-ában foglaltakra.
a) A képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében évente határozza meg a
költségvetés részeként a Környezetvédelmi Alap tervszámait.
b) A költségvetésről szóló rendelete évközi módosításával biztosítja a környezetvédelmi
céljellegű többletbevételeknek a Környezetvédelmi Alapra történő bevételét.
(2) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, alakulásáról a képviselő-testület az éves
költségvetési beszámoló keretében kap tájékoztatást.
Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
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Billigné Varga Mónika
jegyző
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